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Kriteriji vrednovanja 

prijava za stipendije doktorandima Sveučilišta u Rijeci 

 

Evaluacijski odbor provest će evaluacijski postupak dodjeljivanjem određenog broja bodova za 

uspješnost te znanstvena i stručna postignuća. 

Bodovi (u maksimalnom iznosu od 100) dodjeljuju se na sljedeći način: 

(1) najviše 30 bodova za uspješnost na prethodnoj razini studija 

(2) najviše 50 bodova za znanstvena i stručna postignuća 

(3) najviše 20 bodova za doprinos nastavnim procesima prvih dviju razina studija (obrazac 

preporuke mentora / voditelja studija) 

Bodovi za pojedini kriterij dodjeljuju se na sljedeći način: 

1) KRITERIJI USPJEŠNOSTI 

 prosjek ocjena na diplomskom / integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju 

 ulazak u 10 % najuspješnijih studenata diplomskog odnosno integriranog preddiplomskog i 

diplomskog studija 

 vrijeme studiranja u odnosu na trajanje studija 

1. Prosjek ocjena na diplomskom / integriranom preddiplomskom i diplomskom 

studiju 

1 – 10 

 Kriteriji za bodovanje prosjeka ocjena: 
 

Prosjek ocjena: Bodovi: 

4,80-5,00 10        

4,60-4,79 9         

4,40-4,59 8           

4,20-4,39 7          

4,00-4,19 6           

3,80-3,99 5 

3,60-3,79 4 

3,40-3,59 3 

3,20-3,39 2 

3,00-3,19 1 
 

 

2. 10 % najuspješnijih studenata na diplomskom / integriranom preddiplomskom i 

diplomskom studiju 

0 – 10 

3. Omjer: trajanje studija / vrijeme studiranja* x 10 1 – 10 

Maksimalan broj bodova 30 
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*U vrijeme studiranja ne ubraja se vrijeme trajanja mirovanja statusa studenta (dokazati potvrdom 

sastavnice). 

2) ZNANSTVENA I STRUČNA POSTIGNUĆA 

1. Objavljen (ili prihvaćen za objavljivanje) znanstveni rad u časopisu  0 – 5 

2. Objavljen znanstveni rad u zborniku / objavljeno poglavlje knjige 0 – 5 

3. Objavljen (ili prihvaćen za objavljivanje) stručni rad 0 – 5 

4. 
Aktivno sudjelovanje / izlaganje na znanstvenom međunarodnom skupu i/ili 

međunarodno priznatim obrazovnim ustanovama 
0 – 5 

5. Nacionalno i/ili međunarodno priznanje ili nagrada iz područja znanosti i struke 0 – 5 

6. Sudjelovanje u znanstvenim i stručnim projektima 0 – 5 

7. 

Aktivno sudjelovanje u organizacijskim odborima međunarodnih i domaćih 

javnih događanja (konferencija, okruglih stolova, edukacija i sl.) i/ili uređivačkim 

odborima znanstvenih časopisa i/ili u radu znanstvenog ili stručnog tijela na 

nacionalnoj ili međunarodnoj razini 

0 – 5 

8. 

Boravak na domaćoj ili inozemnoj sveučilišnoj ili znanstvenoj instituciji (stručno 

ili znanstveno usavršavanje, ljetne škole i sl. na kojima se stječu doktorske 

kompetencije) 

0 – 5 

9. Završen znanstveni magistarski studij ili poslijediplomski specijalistički studij 0 ili 5 

10. 
Završena 2 različita studijska programa nižih razine (dva različita preddiplomska, 

diplomska ili integrirana preddiplomska i diplomska studija)* 0 ili 5 

Maksimalan broj bodova 50 

* Završetak jednog dvopredmetnog studija ne znači završetak dva različita studijska programa.  

3) SUDJELOVANJE U NASTAVI u 2017./2018. ak. god. 

1. 
Potvrda mentora ili voditelja studija u tekućoj akademskoj godini o doprinosu 

doktoranda nastavnim procesima prve dvije razine studija  
0 – 20 

Maksimalan broj bodova 20 

 

Bodovi za pojedini kriterij dodjeljuju se isključivo uz predočenje odgovarajuće dokumentacije: 

- prijepis ocjena sveučilišnog diplomskog odnosno integriranog preddiplomskog i diplomskog 
studija, 

- potvrdu visokog učilišta o prosjeku ocjena na prethodnoj razini studija i/ili ulasku među 10 % 
najuspješnijih studenata prethodne razine studija te o vremenu studiranja, 

- dokaze (u zadnjih 5 godina) koji potkrepljuju postignuća i aktivnosti vezane uz znanstveni i 
stručni rad, npr.: 
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- presliku znanstvenog/stručnog rada (ili potvrda urednika da je rad prihvaćen), 
- presliku impresuma izdanja u kojem je objavljen znanstveni ili stručni rad, 
- dokaz o sudjelovanju u znanstveno-istraživačkim projektima ili skupovima s prihvaćenim 

radom objavljenim u stručnom priznatom časopisu, 
- odluku o imenovanju u organizacijski odbor i izvješće doktoranda o provedenim 

aktivnostima kojeg ovjerava predsjednik organizacijskog odbora, 
- službenu potvrdu o boravku na domaćoj ili inozemnoj instituciji koju ovjerava čelnik 

institucije domaćina i pozivno pismo, 

- itd. 

- potvrdu mentora ili voditelja studija u tekućoj akademskoj godini (obrazac) o doprinosu 
doktoranda nastavnim procesima prve dvije razine studija. 

 


